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KAPJA E SHTETIT NË KOSOVË

PËRMBLEDHJE 
EKZEKUTIVE
Përkufizimi i qartë i konceptit të kapjes së shtetit është disi 
bishtnues. Në literaturën akademike, termi kapje, në kup-
timin më të gjerë, i referohet praktikave jolegjitime (jo do-
mosdoshmërish ilegale) ose rezultateve që minojnë vlerat 
thelbësore demokratike në dobi të një interesi(interesave) 
– shpeshherë të rezervuar dhe të pushtetshëm – të ngushtë. 
Në praktikë, klasifikimi i një situate të veçantë si kapje është 
e vështirë, por ka disa karakteristika të përbashkëta që 
tregojnë praninë e saj. Këto përfshijnë një koklavitje në mes 
të pushtetit politik, ekonomik dhe shoqëror që është siste-
matik dhe strukturor dhe vazhdon për një periudhë të zgjatur 
kohore. Për më tepër, një situatë klasifikohet si kapje nëse 
ky “koklavitja” lidhet me mungesën e mekanizmave efektiv 
të kontrollit demokratik dhe shkakton dëme të konsider-
ueshme shoqërore, ekonomike dhe/ose mjedisore.

Ky dokument përpiqet të argumentojë se kapja e shtetit po 
ndodh në Kosovë duke identifikuar praninë e saj në dimen-
sione të veçanta të sistemit publik të kujdesit shëndetësor 
publik. Ekziston një tendencë e përgjithshme e këtij sistemi 
për të orientuar njerëzit drejt operatorëve privat, si rezultat i 
të cilës ata duhet të paguajnë më shtrenjtë për shërbime dhe 
produkte mjekësore. Në rastin e atyre që nuk mund të përbal-
lojnë këto produkte dhe shërbime, kjo shpie në rezultate të 
dobëta shëndetësore. Mekanizmat specifik të asaj se si bëhet 
kjo janë ilustruar në këtë raport nëpërmjet një shqyrtimi të 
proceseve specifike: përkatësisht: a) një rast specifik i refer-
imeve nga institucionet publike të kujdesit shëndetësor tek 
operatorët privat; dhe b) praktikat e prokurimit publik të me-
dikamenteve dhe furnizimeve mjekësore, gjë që shkakton 
furnizim të pamjaftueshëm në institucionet publike të kuj-
desit shëndetësor dhe i detyron qytetarët të blejnë privatisht. 
Mekanizmat e përdorur janë shpesh herë jo-legjitim por të 
ligjshëm, duke shfaqur kështu një kombinim të dështimeve 
institucionale dhe kapjes rregullatore. 

Gjetja kryesore nga ky raport është se, për shkak të shkallës 
së lartë dhe diversitetit të sektorit të shëndetësisë, nuk mund 
të flitet për kapje në nivel sektorial nga një akter apo interes 
i vetëm i ngushtë. Në fakt, gjetja jonë është se kontrolli i cen-
tralizuar politik mbi institucionet e kujdesit shëndetësor pub-
lik dhe një situatë e mosndëshkueshmërisë gjyqësor krijojnë 
një mjedis të mundshëm për kapje ekonomike përmes in-
teresit(interesave) të ngushta në nën-komponentë specifike. 
Shembujt e dhënë janë blerja e medikamenteve të caktuara 
ose ofrimi i shërbimeve kardiologjike. 

Vite të tëra të ndikimit politik në emërimet brenda shërbimit 
civil në Ministrinë e Shëndetësisë (MSH) kanë ndikuar në 
formulimin e politikave, funksionet monitoruese dhe rreg-
ullative, duke përfshirë një rol mbikëqyrës mbi Shërbimin 
Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK), e që 
menaxhon ofrimin e shërbimeve. Përderisa shoqëria civile 
dhe mediat, përfshirë mekanizmat e shqyrtimit administra-
tiv siç është Organi Shqyrtues i Prokurimit, nganjëherë kanë 
treguar të jenë efektive në zbardhjen e keqpërdorimeve, e 
njejta nuk mund të thuhet për sistemin gjyqësor. Janë bërë 
disa akuza për keqpërdorim të pushtetit ose për korrupsion, 
ku janë të përfshirë edhe zyrtarët e nivelit të lartë, por paditë 
janë të rralla dhe inekzistente, dhe si të tilla, ato kanë krijuar 
një klimë të mosndëshkueshmërisë, gjë që tregon se situata 
ngjason më shumë me një kapje e jo thjesht korrupsion.
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HYRJE
Ky punim tenton të shpjegoj, ose të paktën të përshkruaj, 
praktikat e qeverisjes që në shumicën e rasteve nuk përm-
bushin nevojat e komuniteteve ose të shoqërive të tëra 
dhe që dëmtojnë zhvillimet e mëtejshme demokratike. 
Shkencëtarët social, donatorët dhe organizatat e shoqërisë 
civile gjithnjë e më shumë i referohen një koncepti relativisht 

të ri - kapja - dhe formave të saj të ndryshme: kapje e shtetit, 
kapje e politikave dhe kapje e rregullatorit. Ashtu si me 
shumicën e koncepteve që tregojnë proceset, një përkufizim i 
qartë i kapjes është disi bishtnues, por ka disa karakteristika 
të përbashkëta që ndihmojnë në identifikimin e tij. 

Një tregues i mundshëm i kapjes përfshin kriteret e mëposhtme:

Për qëllime të këtij hulumtimi, «kapja» përkufizohet si një grup procesesh 
dhe/ose grup rezultatesh, që përfshijnë kontrollin e burimeve publike dhe 
shpërndarjen e tyre në dobi të interesave të ngushta. Qëllimet e hulumtimit janë:

 ndodh brenda kontekstit të pushtetit dhe ndikimit shpesh të koklavitur politik, ekonomik  
dhe social

 është sistematik dhe strukturor për nga natyra 
 vazhdon për një periudhe të zgjatur kohore
 përfshin mungesën e mekanizmave efektiv të kontrollit demokratik - opozitës 

politike, organizatave të shoqërisë civile dhe medias së pavarur
 shkakton dëme të konsiderueshme sociale, ekonomike dhe/ose mjedisore dhe minon 

vlerat thelbësore demokratike

 të identifikojë akterët dhe rrjetet e pushtetit, të përfshira në kapjen e sektorëve të 
zgjedhur 

 të përshkruaj praktikat dhe mekanizmat e përdorur për nxjerrjen e përfitimeve për 
interesa të ngushta 

 të identifikojë pasojat e dëmshme për të mirën publike dhe/ose demokracinë 
 të propozojë rekomandime për zgjidhjen e situatës në mënyrë efektive 
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Në literaturë, termi “kapje”, në kuptimin më të gjerë, i refero-
het praktikave të jolegjitimt (jo domosdoshmërish ilegale) ose 
rezultateve që minojnë vlerat thelbësore demokratike në dobi 
të një interesi ose interesave– zakonisht të rezervuara dhe të 
pushtetshme – të ngushta. Kjo është një formë e devijimit siste-
matik, e rrënjosur thellë dhe afatgjate nga norma demokratike, 
ndonjëherë e maskuar nga proceset pseudo-demokratike.

Hulumtuesit kanë sajuar terma të ndryshëm për të dallu-
ar disa lloje (ose shkallë) të kapjes, duke përfshirë termet 
kapje e shtetit, kapje e politikës dhe kapje e rregullatorit, me 
përkufizime disi të ngjashme. Kështu, termi “kapje e shtetit” 
zakonisht nënkupton kapjen në shkallë të gjerë të të gjitha 
institucioneve të qeverisë qendrore, duke përfshirë proceset 
parlamentare të ligj-bërjes, për të mundësuar përvetësimin e 
burimeve publike në të gjithë sektorët, për të mirën e një grupi 
të vogël njerëzish të pushtetshëm. Kapja e politikës ”zakon-
isht nënkupton “ndikimin e paligjshëm të interesave të rezer-
vuara në vendimmarrjen publike”, domethënë nënkupton një 
shkallë disi më të ngushtë, të kufizuar në një fushë të caktuar 
të politikës, ku grupet e interesit manipulojnë sistematikisht 
gjithë ciklin e politikës - nga përcaktimi i agjendës deri në 
vlerësimin e politikave - për përfitimin e tyre. Megjithatë, nëse 
kapja e politikës ndodh në një numër fushash të politikave, ajo 
mund, në varësi të shkallës, gjithashtu të nënkuptoj kapjen e 
shtetit. Kapja e rregullatorit nganjëherë i referohet në mënyrë 
specifike kapjes së sektorëve të rregulluar, siç janë energjia 
apo telekomunikacioni, agjencitë që rregullojnë këta sektorë 
ose vetë proceset rregullatore. Në kuptimin e kësaj të fundit, 
kjo është një nën-lloj i kapjes së politikave.

Për më tepër, përkufizimi i kapjes mund të rafinohet sipas 
llojeve të institucioneve subjekt i kapjes (legjislativit, ekze-
kutivit, gjyqësorit) dhe llojet e akterëve të përfshirë në kapje 
(bizneset e mëdha private, udhëheqësit politik, zyrtarët e 
lartë, grupet e interesit). 

Me sa duket, kapja e shtetit nuk ka një përkufizim të vetëm, 
kështu që për qëllime të hulumtimit dhe analizimit të tij 
mund të shihet si një proces dhe një sërë rezultatesh, që re-
zultojnë nga situata ku një pjesë ose – i gjithë sistemi – politik 
dhe ekonomik “përvetësohet nga individë, grupe ose rrjete 
të pushtetshme ndër të tjera për të përmbushur interesat e 
tyre të ngushta”. 

Për sa i përket proceseve, kapja e shtetit/politikës nënkupton 
“aftësinë e akterëve për të formësuar institucionet, rregullat 
e lojës dhe normat e sjelljes sipas interesave të tyre”. Me 
fjalë të tjera, me qëllim, akterët në mënyrë të vazhdueshme 
dhe të përsëritur drejtojnë vendimet e politikave drejt in-
teresave të tyre specifike.Sa i përket rezultateve, kapësit 
marrin kontrollin e institucioneve dhe/ose burimeve, duke i 
shpërndarë ato nëpërmjet një sërë marrëdhëniesh shkëm-
bimi, duke përdorur si mekanizmat formal (p.sh. lobimi, fi-
nancimi i fushatës, kompetencat formale diskrecionale) dhe 
ata joformal (p.sh. nepotizmi, klientelizmi, derë rrotulluese 
(revolvign door)).Mekanizmat priren të kontekstualizohen18 
në kuptimin politik ose -sektorial. 

Varësisht nga sektori specifik, mekanizmat e përdorura mund të 
përfshijnë:

FINANCIMIN: kredi preferenciale, subvencione të 
kanalizuara, dorëzani  selektive

KONKURRENCËN: mbrojtja e paligjshme e qirasë 
dhe tregjeve kundër konkurrencës, përmes politikave 
të ndryshme të industrisë/infrastrukturës/tregtisë

KONTRATAT: qasje preferenciale në kontratat publike, 
koncesionet, licencat, shitjet e pasurive të patundshme 
në pronësi publike nën çmimet e tregut

RREGULLIMIN DHE ZBATIMIN: strukturimin e 
mbikëqyrjes rregullatore për zbatimin joefektiv; duke 
nxitur mungesën e vullnetit/burimeve politike për të 
reformuar; varësia e sektorit të policisë dhe atij hetues

MJETIN JURIDIK: gjykatat anojnë që të mos 
sanksionojnë gabimet përkatëse në mënyrë efektive

KONTROLLET DHE BALANCIMET MË TË GJERA: 
taktika të ndryshme, të përdorura për të penguar dhe/
ose diskredituar funksionin mbikëqyrës të mediave 
dhe shoqërisë civile. 
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Për më tepër, kapja mund të jetë politike (aktor) 
ose rregullatore (administrative), shpesh duke 
funksionojnë së bashku. Kështu, kapja mund të 

lehtësohet ose të bëhet më e mundshme përmes një 
kombinimi të mëposhtëm:

hartimi i politikave që i shërben kryesisht 
interesave të ngushta

 proceset jo-transparente të zhvillimit të politikave

 mungesa e politikave të përcaktuara qartë, 
duke hapur rrugën për vendimmarrje jo-transparente 

diskrecionale, në procesin e zbatimit (ose në të 
vërtetë të mos zbatimit) të politikave

caktimi i individëve në pozita vendimmarrëse mbi 
të cilat kapësit kanë kontroll

të gjitha, ose një kombinim i këtyre më lart 

9
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Ajo që e dallon kapjen e shtetit nga rastet individuale të kor-
rupsionit, si ryshfeti, është natyra e saj më sistematike dhe 
strukturore, e cila u mundëson kapësve të ruajnë pozicionet 
e tyre të pushtetit dhe të ndikimit gjatë një periudhe të zgjatur 
kohore. Pra, pushteti është koncepti kryesor në të kuptuarit 
e kapjes, dhe mund të formën e pushtetit politik, ekonomik – 
ose social  ose shumë shpesh, koklavitje e të triave. 

Përveç natyrës sistematike dhe afatgjate, kapja është shumë 
më domethënëse në aspektin e shkallës dhe fushëveprimit, 
si dhe ndikimit në shoqëri, se sa korrupsioni – minon vlerat 
thelbësore demokratike dhe/ose shkakton dëme të kon-
siderueshme shoqërore, ekonomike dhe/ose mjedisore; 
ajo përfshin sasi të konsiderueshme parash dhe është një 
çështje endemike në sektor/vend. Për më tepër, zakonisht 
përfshihen akterë nga të paktën dy sektorë – sektori publik 
dhe privat. 

Në vend që të përfshin një “sektor të kapur” në tërësinë e tij, 
ka më shumë gjasa që disa aspekte/procese që ndodhin në 
këtë sektor do të kapen. Për shembull, në sektorin e shën-
detit publik, nuk ka gjasa që të kapet procesi i kujdesit të 
pacientëve, të paktën jo për shkak se ky proces kryhet nga 
mjekë dhe infermierë që janë kryesisht të papushtetshëm. 
Përkundrazi, procesi i blerjes së pajisjeve medicinale ose 
farmaceutike në sektorin e shëndetësisë është shumë më 
i prirur për t’u kapur, pasi këtu burimet dhe përfitimet po-
tenciale nga të dyja anët janë shumë më të mëdha. Ekzis-
tojnë interesa të mëdha ekonomike dhe procesi nënkupton 
domosdoshmërish një transaksion relacional midis poli-
tik-bërësve dhe kapitalit të madh (ndërkombëtar) - të dyja 
me pushtet të konsiderueshëm, megjithëse njëra politik dhe 
tjetra ekonomik. Bashkimi i këtyre dy pushteteve është ai që 
mund të çojnë në kapje.

Për më tepër, edhe pse efektet negative të kapjes së shte-
tit deri më tani janë përqendruar kryesisht në humbjen e 
të mirave publike në aspektin e kostove/parasë publike që 
abuzohen për interesa të ngushta materialiste, ekziston 
gjithashtu edhe një rrezik i madh për vlerat liberale, siç kup-
tohet në demokracitë bashkëkohore liberale. Domethënë, 
kapësit mund dhe ndonjëherë i bëjnë pjesë të sistemit të për-
shtatshme për fitimin e tyre vetanak, në drejtim të avancimit 
ose imponimit të një botëkuptimi specifik. Kështu, përsëri, 
për shembull, kapja e sektorit shëndetësor mund të ndodh 
në fushën e mbrojtjes dhe promovimit të shëndetit dhe të 
të drejtave seksuale. Posaçërisht, pozitat vendimmarrëse 
mund të jenë marrë nga individët me pushtet për të ndry-
shuar legjislacionin dhe politikat ekzistuese për të ndaluar 
ose kufizuar qasjen në kontraceptivë ose abort, ose të dre-
jtat e personave trans-gjinorë në procedurat mjekësore. Në 
mënyrë të ngjashme, një proces paralel mund të zhvillohet 

në sektorin e arsimit, ku pozitat vendimmarrëse u jepen  in-
dividëve që avancojnë një qasje prapakthyese ndaj arsimit, 
duke u përqendruar në vlerat tradicionale dhe/ose fetare 
dhe nacionalizma, se sa në qasjen universale, të bazuar në të 
drejta të njeriut, multi-kulturalizëm dhe të vërteta të vërtet-
uara shkenctarisht (p.sh. evolucioni kundrejt kreacionizmit, 
ndryshimi klimatik, etj.).

Shënim metodologjik

Raporti është prodhuar para se gjithash dhe në bazë të një 
shqyrtimi të gjerë të burimeve dytësore. Çështjet e disku-
tuara në rastet studimore janë mbuluar sistematikisht nga 
mediat, nga zbulimi i problemeve deri në ndjekje eventuale. 
Dy nga plaformat me mbulueshmërinë më të madhe të ras-
teve ishin Koha Ditore dhe Kallxo.com, pasi që ato ishin ato 
të cilat alarmuan për të filluar me rastet. 

Burimi i dytë kryesor në shqyrtimin e dokumenteve (desk 
review) ishin raportet e përgatitura nga organizata të 
ndryshme të shoqërisë civile gjatë aktiviteteve të tyre mon-
itoruese, veçanërisht në fushën e prokurimit. Ky shqyrtim 
mundësoi një kuptim më të detajuar të problemit. Burimi i 
tretë kryesor ishin dokumentet origjinale ligjore dhe admin-
istrative si ligjet dhe aktet nënligjore që kanë mundësuar 
praktika të këqija. 

Të gjitha këto burime dytësore u plotësuan duke kryer tri in-
tervista me gazetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në 
sektorin e shëndetësisë, Znj. Saranda Ramaj (Koha Ditore), Z. 
Isuf Zejna (Demokracia Plus) dhe Z. Arton Demhasaj (Çohu), 
si dhe dy përfaqësues të organizatave ndërkombëtare - një 
që punonte më drejtpërsëdrejti me sektorin e shëndetësisë 
dhe një tjetër që punonte me sektorin gjyqësor - të cilët 
preferuan të mbeteshin anonim. 
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RËNDËSIA E SEKTORIT 
TË SHËNDETËSISË

1  Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara ‘’Vlerësimi i Rrezikut nga Korrupsioni në Sektorin e Shëndetësisë”, 2014. www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/demo-
cratic_governance/saek-corruption-risk-assessment-in-health.html
2   “Ismaili: Sigurimet shëndetësore në vitin 2018, nuk e tolerojmë korrupsionin”, Telegrafi, 18 tetor 2017, https://telegrafi.com/ismaili-sigurimet-shendetesore-ne-vitin-2018-nuk-tolero-
jme-korrupsion/
3   Ministria e Shëndetësisë. Strategjia Sektoriale e Shëndetësisë (2017–2021). Linku: www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Strategjia_sektoriale_e_shendetesise_final-nen-
tor_2016_ENG.pdf
4   “Kosovarët shpenzojnë 200 milionē euro për shërim jashtë vendit”, Koha.net, www.koha.net/arberi/36084/kosovaret-kane-shpenzuar-200-milione-euro-per-sherim-jashte-vendit/
5  Programi për Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara, “Mozaiku i Kosovës 2015”, 2016.
6   Banka Botërore, “Treguesit e Zhvillimit Botëror”. Linku: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?locations=XK&view=chart

Sektori i shëndetësisë në Kosovë është konsideruar i rëndë-
sishëm për këtë hulumtim për disa arsye kryesore. Arsyeja 
më e rëndësishme është niveli historikisht i ulët i financimit 
publik për shëndetin publik dhe keqmenaxhimi kronik (siç 
është ilustruar në këtë punim) në ofrimin e shërbimeve të 
kujdesit shëndetësor publik dhe medikamenteve, gjë që i 
ka detyruar qytetarët të kërkojnë mallra dhe shërbime të 
kushtueshme nga operatorët privat. Rezultatet e dobëta 
shëndetësore dhe kostot e bartura nga qytetarët meritojnë 
një hetim mbi rolin potencial që kapja institucionale luan në 
dështimin e mallrave dhe shërbimeve që u ofrohen qytet-
arëve.

Kosova ka shpenzimet më të vogla për kokë banori në 
shëndetin publik në rajon: pesë herë më të ulëta se në 
Shqipëri, shtatë herë më të ulëta se në Maqedoni dhe nëntë 
herë më të ulëta se në Mal të Zi, Bosnje dhe Hercegovinë 
dhe Turqi.1 Kosova akoma nuk ka një sistem funksional të 
sigurimit shëndetësor (një pritet të lansohet në fund të vitit 
20182). Financimi i ulët ka çuar, ndër të tjera, në një numër të 
ulët të mjekëve - 1.2 mjekë për 1,000 banorë (krahasuar me 
mesataren e Bashkimit Europian (BE) prej 3.2 për vendet në 
rajon - për shembull, 2.1 në Mal të Zi).3 

Kosovo po ashtu përballet me keqmenaxhim kronik të 
sistemit të kujdesit shëndetësor publik. Spitalet publike për-
ballen me mungesa kronike të ilaçeve nga Lista Esenciale 
e Barnave (LEB), dhe kështu qytetarët detyrohen të blejnë 
këto barna privatisht. Spitalet shpesh nuk janë në gjendje të 
ofrojnë shërbime të caktuara dhe për këtë arsye, pacientët 
referohen tek operatorët privat.  

Financimi i ulët dhe keqmenaxhimi në kontekst të mos-ekzis-
tencës së sigurimit shëndetësor publik është fitimprurës për 
ofruesit privatë por shkakton dëme për shëndetin dhe/ose 

financat e qytetarëve. Përderisa shpenzimet në shëndetin 
publik kanë qenë rreth 160-180 milion euro në vit, në vitet e 
fundit, vlerësohet se kosovarët shpenzojnë rreth 200 milion 
euro në vit tek ofruesit privat të kujdesit shëndetësor në ra-
jon.4 Të dhënat e sondazhit të opinionit publik konfirmojnë 
se qytetarët e Kosovës janë shumë më të pakënaqur me 
kostot e ilaçeve sesa me ndonjë dimension tjetër të sektorit 
të shëndetësisë (për shembull, cilësia e shërbimeve etj).5 Kjo 
ka një ndikim të jashtëzakonshëm në forcimin e pabaraz-
isë, pasi të varfëritë dëmtohen në mënyrë jo-proporcionale. 
Gjithashtu kontribuon në faktin se kosovarët kanë rezultatet 
më të dobëta shëndetësore në rajon, me një jetëgjatësi prej 
71 vjet (krahasuar me atë të Shqipërisë - 78, Bosnjës - 77, 
Maqedonisë - 76  dhe Serbisë - 75).6 

Financimi i ulët ka çuar, 
ndër të tjera, në një numër 

të ulët të mjekëve
1.2 mjekë për 1,000 banorë 

(krahasuar me mesataren e 
Bashkimit Europian (BE) prej 
3.2 për vendet në rajon - për 

shembull, 2.1 në Mal të Zi).
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7   Neni 64 i Ligjit për Shëndetësi. Linku: www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20Health.pdf
8   Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 2018. Linku: https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/E0061CF0-F406-4F16-B1E6-E4BD3E8E5762.pdf
9  Po aty.
10  Agjencia e Statistikave të Kosovës, BPV sipas aktivitetit ekonomik, 2016.
11   Cohu, “Patronazhi Politik” 2014, http://opendata.cohu.org/en/patronazhi-politik
12   Intervistat me Saranda Ramaj, Isuf Zejna dhe Arton Demhasaj.

Gjendja e përgjithshme: 
Kontrolli politik mbi burimet 
dhe klima e mosndëshkimit

Në pjesën hyrëse, kapja u përkufizua si një “grup procesesh 
dhe/ose grup rezultatesh që përfshijnë kontrollin e buri-
meve publike dhe ndarjen e tyre për përfitime të interesave 
të ngushta”. Sektori shëndetësor publik në Kosovë ofron 
disa shembuj klasik të proceseve dhe rezultateve të tilla në 
shumë nga komponentët dhe nën-komponentët e tij. 

Siç është ilustruar nga dy rastet studimore (të shtjelluara 
më hollësisht më poshtë), sektori i shëndetësisë karakter-
izohet nga tendenca sistematike e ofruesve publik të kujdesit 
shëndetësor për të krijuar rrethana ku qytetarët nuk kanë 
zgjidhje tjetër përpos të marrin shërbime dhe ilaçe përmes 
pagesave nga xhepi prej ofruesve privat. Fitimet private 
merren duke shkaktuar pasoja të dëmshme për qytetarët, 
në formën e kostove të papërballueshme ose rezultateve të 
dobëta shëndetësore, duke dëmtuar më së shumti shumicën 
e grupeve sociale më të cenueshme, ndërkohë që interesat 
private gëzojnë pothuajse mosndëshkueshmëri absolute 
nga organet zbatuese të ligjit dhe sistemi gjyqësor.

Shkaku kryesor i këtij riorientimi të qytetarëve drejt sektorit 
privat për shërbimet shëndetësore dhe ilaçet është keqme-
naxhimi kronik i sistemit të kujdesit shëndetësor publik që 
rezulton nga praktikat e klientelizmit në nivel qendror, kapja 
rregullatore dhe korrupsioni. Në qendër të ciklit të keqme-
naxhimit është MSH, e cila kryen shumë funksione standarde 
të politikave, rregullatore dhe menaxhuese. 

Për qëllime të këtij punimi, është e rëndësishme të përqen-
drohemi në vetëm tri prej funksionet kyçe të MSH-së. I pari 
është roli i saj mbikëqyrës në menaxhimin e institucioneve 
të kujdesit shëndetësor dytësor dhe tretësor, veçanërisht 
përmes SHSKUK. Kjo e fundit ka autonominë për të menaxhuar 
institucionet e kujdesit dytësor dhe tretësor, por operon nën një 
Bord që emërohet nga MSH.7 I dyti është rregullimi i produk-

teve farmaceutike përmes Agjencisë Kosovare për Produktet 
dhe Pajisje Medicinale (AKPM), e cila është pjesë e MSH. Funk-
sioni i tretë kyç është prokurimi i barnave dhe furnizimeve 
medicinale për institucionet shëndetësore publike, e cila 
bëhet përmes agjencisë qendrore të prokurimit të MSH. 

Keqmenaxhimi kronik në sistemin e kujdesit shëndetësor 
publik është kryesisht rezultat i ndikimit politik. Nga per-
spektiva e ekonomisë politike, MSH është një ministri e 
rëndësishme, në aspektin e mundësisë që ajo u ofron par-
tive politike për të ndikuar në alokimin e burimeve. MSH 
parashikohet të ketë një buxhet vjetor prej 70 milion euro 
në vitin 2018,8 ndërsa SHSKUK ka një buxhet vjetor më të 
madh se ai i MSH-së (85 milion euro në vitin 2018)9. Këto 
vlera eklipsohen nga ndikimi komercial që menaxhmenti 
i shëndetësisë publike dhe rregullatorët e MSH-së kanë 
mbi operatorët privat, si ofruesit e shërbimeve mjekësore, 
kompanitë farmaceutike, furnizuesit e pajisjeve mjekësore 
etj. Aktivitetet e shëndetit dhe punës sociale përbëjnë 4.8 
përqind të BPV-së.10 

Si rezultat i mundësive që krijon për kontroll mbi burimet, 
si shumë institucione tjera publike në Kosovë, MSH dëm-
tohet po ashtu nga praktikat klienteliste dhe përpjekjet 
për të vendosur kontrollin politik. Sipas një studimi nga 
organizata joqeveritare Çohu, nga 114 shërbyes civil që 
punojnë në ministritë e qeverisë, e të cilët konsiderohet se 
kanë përkatësi politike, numri më i madh prej tyre janë të 
punësuar në MSH (30 në total, dhe 17 në pozitat e drejtorit).11  
Gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, MSH ka parë tre parti politike 
të marrin kontrollin mbi institucionin dhe çdo ndryshim za-
konisht është përcjellë nga ndryshimet e shërbyesve civil në 
përputhje me preferencat politike të partive udhëheqëse.12 

Qëllimi i partive politike për të ushtruar kontroll politik mbi 
funksionet kyçe që menaxhojnë kujdesin shëndetësor publik 
ilustrohet nga dy shembuj të dokumentuar. Njëra ka të bëjë 
me emërimin e Drejtorit Ekzekutiv të SHSKUK-së, dhe e dyta 
lidhet me procesin e përzgjedhjes së stafit përgjegjës për 
menaxhimin e Fondit të Sigurimeve Shëndetësore. 
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Këto raste janë paraqitur në kutitë më poshtë. 

131415161718192021

13  Po aty.
14   “Daja i Grabovcit i lënë anash nga Thaçi”, Telegrafi, 09 dhjetor 2012. Linku. https://telegrafi.com/daja-i-grabovcit-i-lene-anash-nga-thaci/
15   “Ministri Rrahmani përzgjedh anëtarët e rinj pa u shkaruar Bordi aktual i SHSKUK-së), 20 janar 2016. Linku: http://archive.koha.net/?id=27&l=94365
16   “Bekim Haxhiu insiston në shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë”, Telegrafi, 18 dhjetor 2015. Linku: https://telegrafi.com/bekim-haxhiu-insiston-ne-shkarkimin-e-ministrit-te-shen-
detesise/ 
17   “Haxhiu vazhdon t’i kërkojë dorëheqjen Imet Rrahmanit”, Zëri, 17 shkurt 2017. Linku: http://zeri.info/aktuale/130875/haxhiu-vazhdon-t-i-kerkoje-doreheqjen-imet-rrahmanit/
18   “Dhëndri i Haradinajt do t’i menaxhojë paratë e Sigurimeve Shëndetësore”, Koha.Net, 11 nëntor 2017. Linku: www.koha.net/arberi/56586/dhendri-i-ramush-haradinajt-do-ti-me-
naxhoje-parate-e-sigurimeve-shendetesore/
19   “MSH-ja fsheh dosjen e dhëndrrit të Haradinajt”, Koha.Net, 17 nëntor 2017. Linku: www.koha.net/arberi/57811/msh-ja-fsheh-dosjen-e-dhendrit-te-ramush-haradinajt/
20   MSH: Udhëzimi Administrativ 07/2016, “Mbledhja e Premiumeve për Sigurimin Shëndetësor të Obligueshëm”. Linku: http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2016/01/Udhezim-Ad-
ministrativ-07-2016.pdf
21  Intervistë me Saranda Ramaj dhe me një zyrtar të nivelit të lartë nga një organizatë ndërkombëtare e cila punon me sektorin e shëndetësisë.

Rasti 1: Kontrolli politik mbi SHSKUK    

Në vitin 2014, SHSKUK mori një shkallë të lartë të autonomisë në menaxhimin e të gjitha 
institucioneve të kujdesit dytësor dhe tretësor, duke përfshirë për një kohë menaxhimin e prokurimit 
përmes kontratave kornizë.13 Në maj të vitit 2014, Dr. Curr Gjocaj u emërua Drejtor Ekzekutiv i saj. Lidhja 
politike e Z. Gjocaj me partinë udhëheqëse, Partinë Demokratike të Kosovës (PDK), u bë e ditur publikisht në 
vitin 2012, kur në media u publikuan biseda të zbuluara ndërmjet ish Kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçit 
dhe shefit të Grupit të tij Parlamentar, Adem Grabovcit. Në njërën nga bisedat, Grabovci përkujtoi Thaçin se ai 
kishe neglizhuar dajën e tij (d.m.th. Gjocaj) gjatë emërimeve në sektorin publik.14 “Rëndësia politike” e kontrollit 
të SHSKUK u theksua përsëri në vitin 2015 kur një qeveri e re e koalicionit erdhi në pushtet dhe udhëheqja e 
MSH u mor nga partneri i ri i koalicionit të PDK-së, Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK). Kjo çoi në luftëra për 
pushtet për sa i përket kontrollit mbi SHSKUK dhe autonominë së tij. Ministri i ri i Shëndetësisë, Imet 
Rrahmani, ndryshoi Bordin e SHSKUK, kërcënoi publikisht se do të shkarkonte drejtorin e emëruar më herët, 
Gjocajn15 dhe i hoqi kompetencat e prokurimit nga SHSKUK duke i kthyer ato nën kontroll të MSH-së. Kjo luftë 
për pushtet çoi në kërkesa të vazhdueshme publike për shkarkimin e Rrahmanit nga deputeti me ndikim i PDK-
së, Bekim Haxhiu, edhe pse ata ishin partnerë të koalicionit.16 17

Rasti 2: Kontrolli politik mbi Fondin e Sigurimeve Shëndetësore

Një i afërm i ngushtë i Kryeministrit Ramush Haradinaj u caktua në një pozitë kyçe për menaxhimin e Fondit të 
Sigurimeve Shëndetësore që do të krijohej së shpejti.18 Raportet e mediave sugjerojnë se i afërmi është një 27 
vjeçar i papërvojë dhe se MSH ka refuzuar të ofrojë qasje në dosjen e tij.  Kjo është veçanërisht e rëndësishme 
duke pasur parasysh shumën e burimeve që do të kontrollohen nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, i cili do 
të pranojë 7 përqind nga të ardhurat personale bruto të secilit punonjës.19 Duke qenë kështu, hulumtuesit dhe 
ekspertët që punojnë në sektor presin që Fondi i Sigurimeve Shëndetësore së shpejti të bëhet organi i tretë më i 
madh në menaxhimin e të ardhurave, pas Doganës dhe Administratës Tatimore të Kosovës.21
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Si funksionon ky kontroll politik mbi institucionet publike të 
kujdesit shëndetësor dhe burimet e përfshira në bashkëvep-
rimin e sektorit të shëndetësisë me akterët e sektorit privat? 
Dhe si i favorizon interesat e ngushta? Sektori i shëndetësisë 
është i gjerë kështu që këto dinamika bëhen të dukshme 
vetëm kur shqyrtohen proceset specifike dhe nën-sektorët, 
siç janë, për shembull, shërbimet e kardiologjisë (Rasti Stu-
dimor 1) ose praktikat e prokurimit (Rasti Studimor 2). Në 
këto nivele, ne gjejmë se institucionet krijojnë një mjedis 
të përshtatshëm për të dominuar dhe për të vepruar pa u 
ndëshkuar.  

Në këto nivele specifike, ne gjejmë se aktorët më të pushtet-
shëm duket se janë ofruesit komercial të shërbimeve dhe 
importuesit e barnave, madje edhe kontrabandistët e bar-
nave ilegale (shih Rastin Studimor 2), duke përfshirë akterët 
rajonal, si spitalet dhe importuesit.22 Ka shumë importues të 
barnave dhe shumë ofrues të shërbimeve; kontrolli politik i 
institucioneve përcakton se ku dominon cili interes i ngushtë. 
Përfshirja e një spektri të gjerë të akterëve institucional në 
skema, qoftë drejtpërdrejt ose përmes përfshirjes së hes-
htur, sugjeron ndikimin mbi proceset e shumta administra-
tive që kanë të bëjnë me një lloj historiku politik (shih Rastin 
Studimor 1). Në disa raste këto mikro-kapje nga interesa 
të ngushta në sektorin e shëndetësisë janë ligjore, duke 
kërkuar kapjen rregullatore nga operatorët privat (shih 
Rastin Studimor 2). 

Siç është theksuar në pjesën hyrëse, kapja përkufizohet si 
koklavitje e pushtetit dhe ndikimit që është sistematik dhe 
strukturor dhe që zgjatë për një periudhë kohore dhe që ju 
shkakton dëm qytetarëve. Në përgjithësi, këto karakteristika 
vlejnë për sektorin e shëndetësisë për arsyet e shpjeguara 
më lart. Megjithatë, nuk janë të mjaftueshme vetëm ato për 
të klasifikuar një situatë si kapje. Gjithashtu aty duhet të 
ketë edhe mungesë të mekanizmave efektivë të kontrollit 
demokratik. 

Për këtë qëllim, ndikimi politik në sektorin e shëndetësisë 
shtrihet përtej organeve vendimmarrëse dhe kundrejt atyre 
mbikëqyrëse. Në shumë çështje, Inspektorati Shëndetësor 
është linja e parë e mbrojtjes, por vepron brenda MSH dhe 
është i ndjeshëm ndaj ndikimit politik. Në përgjithësi në 
Kosovë, pushteti mbikëqyrës dhe pavarësia e inspektorateve 
është e dobët.23 Sa i përket mekanizmave të mbikëqyrjes së 
prokurimit, Organi Shqyrtues i Prokurimit (OSHP) rregullisht 

22  Ky është një supozim / konkluzion i bërë nga autori në bazë të intervistave.
23   Instituti Gap, “Inspektoratet në Kosovë: organizimi dhe funksionimi”, mars 2014. Linku: www.institutigap.org/documents/34615_ALB-Inspektoriatet.pdf
24   OSHP, “Raporti Vjetor 2016”, faqe 16. Linku: https://oshp.rks-gov.net/repository/docs/Annual-report-2016.pdf 
25   Demokracia Plus, “Nyja e Prokurimit Publik: Raporti i Monitorimit të OSHP-së”, mars-qershor 2017. Linku: www.dplus-ks.org/wp-content/uploads/2017/11/02-Raporti-i-OSHPse-
Mars-Qershor-ENG-V1-Inside.pdf
26   Intervistë me Arton Demhasajn.
27   Konkluzion bazuar në intervista dhe rishikimin e hulumtimeve mbi gjyqësorin në Kosovë. 
28   “Denohet Hysni Hoxha”, Kallxo.com, 23 dhjetor 2016. Linku: http://kallxo.com/denohet-hysni-hoxha/
29   “Apeli liron nga akuza kryetarin e OSHP-së Hysni Hoxha”, Koha.net, 28 korrik 2017. Linku: www.koha.net/kronike/34457/apeli-liron-nga-akuza-kryetarin-e-oshp-se-hysni-hoxha/
30   “Denoher Enver Hasani”, Kallxo.com, 18 tetor 2017. Linku: http://kallxo.com/denohet-enver-hasani/

pranon ankesa për MSH (16 ankesa në vitin 2016, shtatë prej 
të cilave janë kthyer për rivlerësim24). OSHP-ja është treguar 
të jetë një mekanizëm i dobishëm për llogaridhënien. Meg-
jithatë, integriteti “në vazhdimësi është dëmtuar nga akuzat 
e korrupsionit, të cilat përfshinë edhe bordin e këtij insti-
tucioni”.25 Gjithashtu, vonesat procedurale në shqyrtimet e 
OSHP në disa raste janë të favorshme për interesat komer-
ciale, pasi vonesat e shkaktuara nga mungesa e furnizimit 
publik shpesh detyrojnë klientët të blejnë ato privatisht.26 

Të vetmit mekanizma mbikëqyrës demokratik që janë 
treguar të jenë një faktor rezistent ndaj kapjes në sektorin 
e shëndetësisë janë mediat dhe shoqëria civile (shih Rastin 
Studimor 1 dhe Rastin Studimor 2), pasi ato kanë tërhequr 
vëmendjen e publikut ndaj rasteve të abuzimit dhe madje 
kanë çuar në ngritjen e akuzave nga autoritetet e prokuror-
isë. Sidoqoftë, siç do të tregojnë rastet studimore, madje edhe 
kur ka një reagim nga media dhe përpjekjet e shoqërisë ci-
vile për të siguruar llogaridhënie arrijnë kufirin e tyre në 
pikën kur autoritetet e ndjekjes penale ngrenë akuza: pas 
akuzave, dënimet janë thuajse inekzistente. Kjo ndodh ose 
për shkak të kapacitetit të ulët teknik për të ndjekur rastet 
mjekësore ose për shkak të mungesës së guximit në lidh-
je me sfidimin e interesave të pushtetshme.27 Kjo paaftësi 
sistematike e gjyqësorit për të siguruar dënime në rastet 
e profilit të lartë ilustrohet me disa shembuj. Për shembull, 
ish-Kryetari i Bordit fillimisht u shpall fajtor për akuzat e 
abuzimit të pushtetit28 por më pas u lirua pas apelimit.29 Ish-
kreu i Gjykatës Kushtetuese ishte një ndër zyrtarët e rrallë 
që u shpall fajtor për korrupsion, por iu shqiptua një dënim 
me kusht me vetëm një vit burg.30 
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Rasti studimor 1: Sistemi 
i referimit spitalor për 
shërbimet e kardiologjisë 

Një shembull ilustrues i fenomenit të devijimit të qytetarëve nga 
institucionet publike tek operatorët privat është ‘’sistemi i refer-
imit’’ për shërbimet e kardiologjisë, siç është vendosja e valvu-
lave të zemrës dhe skanimet e arteries koronare. Nëpërmjet 
një Udhëzimi Administrativ të miratuar për herë të parë në vitin 
2012 dhe më pas i ndryshuar në vitin 201331, MSH ka krijuar 
Programin për Trajtim jashtë Institucioneve të Kujdesit Shën-
detësor Publik (TMJISHP). Programi u mundësoi klientëve të 
marrin trajtim të subvencionuar jashtë institucioneve të kuj-
desit shëndetësor publik për shërbimet që sistemi i kujdesit 
shëndetësor publik nuk ishte në gjendje të ofronte. Sipas Ud-
hëzimit Administrativ, për të marrë këtë trajtim, klientët së pari 
duhej të merrnin një referim nga një mjek. Udhëzimi thekson 
se MSH do të mbulonte 70% të shpenzimeve në institucionet 
private (me mbulim 100% për përfituesit e ndihmës sociale). 
MSH nënshkroi memorandume mirëkuptimi me ata operatorë 
privat që ishin pjesë e TMJISHP. 

Në mënyrë që pacientët të kualifikohen për përfitim nga pro-
grami, ata duhej të kalonin nëpër disa hapa verifikimi. Ata duhej 
së pari të merrnin një raport të nënshkruar nga një Komision 
Konsullor (tre specialistë në një institucion shëndetësor publik), 
i cili vërtetonte se sëmundja nuk mund të trajtohej në institucio-
net publike të kujdesit shëndetësor. Ata duhej po ashtu të sillnin 
një faturë proformë nga institucioni shëndetësor privat me të 
cilin Ministria kishte marrëveshje. Këto duhej t’i dërgoheshin 
(së bashku me dokumentet tjera administrative) MSH-së për 
shqyrtim na Komisioni për Vlerësim Mjekësor, i përbërë nga 
pesë mjekë specialistë të emëruar nga MSH me mandat trev-
jeçar. Vendimi i këtij të fundit më pas shqyrtohej nga një Bord i 
Përhershëm Ekzekutiv, i përbërë nga pesë persona të emëru-
ar nga MSH (përsëri, me mandat trevjeçar). Vendimi i Bordit 
Ekzekutiv pastaj nënshkruhej nga Sekretari i Përhershëm për 
shpenzime më të vogla se 9,999 € dhe bashkë-nënshkruhej nga 
Ministri për shuma më të mëdha.32 

Pavarësisht shumë shtresave dhe akterëve të përfshirë, skema 
çoi në abuzime sistematike, duke shkaktuar dëme financiare 
për konsumatorët dhe tatimpaguesit, dhe në disa raste edhe 
vdekje për shkak të neglizhencës. Ngritja e zërit në publik mbi 

31   MSH, “Udhëzimi Administrativ 10/2013: Për Trajtim Mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike”. Linku: http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2013/11/Udhezim%20
Administrativ%2010-2013.pdf
32 Po
33   “SMS-të e mjekëve të arrestuar”, Kallxo.com, 10 October 2014. Link. http://kallxo.com/sms-te-e-mjekeve-te-arrestuar/
34   “Aktakuzë kundër 64 të pandehurve, ndër ta edhe Ferid Agani”, Telegrafi, 15 June 2016. Link: https://telegrafi.com/aktakuze-kunder-64-te-pandehurve-nder-ta-edhe-ministri-ferid-agani/
35  Intervista me Saranda Ramaj dhe zyrtarin nga organizata ndërkombëtare që vepron në sektorin e shëndetësisë.
36  Po aty.
37   Po aty.
38   Partia e Drejtësisë kishte tre deputetë në legjislaturën e viteve 2014-2017.

abuzimet filloi në fund të vitit 2014, pas një sërë raportimesh 
mediatike rreth abuzimeve dhe denoncimeve nga klientët që 
kërkojnë valvula të zemrës dhe skanimet e arteries koronare 
në Njësinë e Kardiologjisë të Qendrës Spitalore në Prishtinë. 
Mediat publikuan mesazhe (SMS) ndërmjet mjekëve që puno-
nin në spitalet publike dhe ndërmjetësve për spitalet private 
në të cilat bëheshin marrëveshje për referime të pacientëve 
(zakonisht 500 € për vendosjen e valvulave të zemrës dhe 150 
€ për skanimet koronare).33  

Raportet mediatike çuan në arrestimin e 11 mjekëve në tetor 
2014. Pothuajse dy vjet më vonë, në qershor 2016, prokuroria 
ngriti aktakuzë për abuzimin e pushtetit dhe për ryshfet ndaj 
64 personave.34 Lista përfshinte ish-Ministrin e Shëndetësisë, 
Ferid Aganin, Sekretarin e Përhershëm, Gani Shabanin, si dhe 
44 mjekë nga institucionet shëndetësore publike dhe 13 të 
punësuar tek ofruesit privat të kujdesit shëndetësor. Dy spitale 
të veçanta (IMH dhe EDA) u akuzuan gjithashtu për përfitimin 
nga skema në vlerë prej 4.5 milion €.

Arsyetimi zyrtar për referime ishte mungesa e furnizimeve 
mjekësore, përfshirë valvulat e zemrës, që përmbante shu-
micën e referimeve. Një arsye shtesë (veçanërisht për skanimet 
koronografike) ishin pajisjet jofunksionale në spitalin publik. 
Mosfunksionimi i pajisjes për kryerjen e skanimeve koronare 
është rasti ‘’legjendar’’ i keqmenaxhimit. Skaneri i shtrenjtë 
(me kosto prej 1.4 milion euro) ishte pranuari ri si donacion 
në vitin 2004, por është mbajtur në një depo jashtë Prishtinës 
deri në vitin 2012 për arsye që nuk janë shpjeguar siç duhet.35  
Një hulumtues i sektorit që ishte intervistuar, theksoi se që prej 
kur ishte bërë funksionale pajisja në Njësinë e Kardiologjisë, 
ajo kishte prishje të shpeshta dhe prokurimi i shërbimeve të 
mirëmbajtjes shpesh shtyhej ose dështonte.36 I njëjti hulumtues 
dhe një përfaqësues i një organizate ndërkombëtare që punon 
në sektorin shëndetësor besojnë se kjo është bërë qëllimisht 
për të favorizuar ofruesit privat.37 

Fakti që rasti i referimit u mbuluar nga mediat dhe ishte ndjekur 
penalisht, mund të sugjerohet se ishte më e ngjashme me një 
rast korrupsioni, sesa një rast kapjeje, i cili sipas përkufizimit 
përfshin mungesën e mekanizmave mbikëqyrës demokratik. 
Për këtë qëllim, vlen të përmendet se ministri përgjegjës vinte 
nga një partner më i vogël i koalicionit38 e që kishte më pak 
ndikim në institucionet e tjera disiplinore, të tilla si mediat dhe 
gjyqësori, dhe më pak kontroll mbi rrjedhjet administrative. Për 
më tepër, praktika ka pasur gjasa të vazhdojë nëse pasojat nuk 
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do të ishin aq të tmerrshme (me pasoja vdekjen e klientëve), gjë 
që rriti gjasat që familjet e viktimave të flasin.

Tipari i parë kryesor që sugjeron se ky rast është një shembull i 
kapjes ishte marrëveshja midis një game të gjerë akterësh brenda 
dhe jashtë zinxhirit të shëndetësisë publike, i cili, siç është ilustruar 
më herët në raport, është nën kontroll nga politika. Përfshirja e 
shumë akterëve tregon për një organizim të sofistikuar i cili ishte 
në gjendje të depërtojë dhe të kapërcejë barrierat brenda një 
game të institucioneve të ndryshme. Struktura e pushtetit dhe 
rrjeti i përfshirë në këtë rast përbëjnë një përzierje të operatorëve 
privatë, doktorëve (kardiologëve) dhe figurave politike të cilët sig-
uronin që pjesë të ndryshme të hierarkisë së MSH-së të nënsh-
kruanin referime dhe të favorizonin dy spitalet e veçanta. Përveç 
kësaj, sipas prokurorisë, MSH aprovonte referime, tnë veçanti, 
tek dy spitalet publike, pavarësisht nga fakti se në disa herë ata 
kishin vepruar pa licenca dhe kishin punësuar mjekë të palicen-
suar39, duke shfaqur kështu një dështim më të gjerë rregullator që 
përfshin mosveprimin nga inspektorët shëndetësorë dhe Bordi i 
Licencimit i emëruar nga e njëjta strukturë pushteti brenda MSH. 

Tipari i dytë dhe ndoshta më i rëndësishmi i cili e cilëson “rastin e refer-
imit” si shembull të kapjes është fakti se një vendimi kundër atyre që 
janë akuzuar nuk duket i mundshëm. Që nga shpallja e aktakuzës gati 
dy vjet më parë, ky rast ka pasur 5 prokurorë të ndryshëm.40 Rasti 
nuk ka arritur as në pikën ku i lexohet aktakuza të pandehurve, pasi 
Gjykata e Apelit ka konstatuar se ka pasur shkelje procedurale në se-
ancën e parë të hapjes së rastit.41 Një burim i intervistuar, me njohuri 
rreth rastit tregon se prokuroria po jep shenja neglizhence dhe paaftësi 
teknike në trajtimin e rastit.42 

Pas aktakuzës, Udhëzimi Administrativ për referime është 
ndryshuar pak (në vitin 2016) për të sqaruar procedurat admin-
istrative për trajtimin e rasteve dhe për të fuqizuar të drejtat e 
klientit.43 Presioni i medias dhe akuzat e ngritura nga prokuroria 
duket se kanë pasur ndikim në kuptimin që asnjë “rast i hapur i 
abuzimit me referime” nuk ka dalë publikisht. Megjithatë, pajisjet 
në Njësinë e Kardiologjisë (skaneri i Koronarografisë, CT dhe An-
giografia) kanë mbetur jofunksionale për pjesën më të madhe të 
vitit 2016 dhe tenderët për servisimin e tyre janë anuluar vazhdi-
misht. Vetëm në nëntë muajt e parë të vitit 2016, MSH iu ka dhënë 
600,000 euro spitaleve private për shërbime të tilla.44  Skaneri i 
Koronarografisë u riparua në shkurt të vitit 201645, por praktika 
e kaluar dhe mosndëshkimi ofrojnë arsye për skepticizëm që 
referimet e panevojshme janë thjeshtë një e kaluar.

39   “Lista me 100 mjekët nën hetime”, Zëri, 29 janar 2016. Link: http://zeri.info/aktuale/73965/lista-me-100-mjeket-nen-hetime
40  Intervistë me zyrtarin i cili punon për organizatën ndërkombëtare në sektorin e shëndetësisë.
41   “Apeli e kthen në rivendosje rastin Stenta”, Telegrafi, 02 nëntor 2017. Link: https://telegrafi.com/apeli-e-kthen-ne-rivendosje-rastin-stenta
42  Intervistë me ekspertin ligjor ndërkombëtar që ndjek nga afër punën e gjyqësorit në Kosovë.
43   MSH, “Udhëzim Administrativ nr. 03/2016 për Trajtimin Mjekësor jashtë Institucioneve Shëndetësore Publike”.  http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2016/01/Udhezim-Admin-
istrativ-3-2016.pdf
44   “QKUK lë aparaturat pa servisim, MSH për 6 muaj çon 600 mijë euro në spitale private”, Koha, 27 tetor 2016. Link: http://archive.koha.net/?id=27&l=139375
45   “Pas rregullimit të aparaturës kursehen 2 milionë Euro në QKUK”, Kallxo.com, 18 korrik 2017. Link: http://kallxo.com/pas-rregullimit-te-aparatures-kursehen-2-milione-euro-ne-qkuk/
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Rast studimor 2: Furnizimi me 
barna esenciale dhe material 
shpenzues 

Nga shpenzimet e përgjithshme buxhetore në sektorin e shën-
detësisë (180 milionë euro në vitin 2016), rreth 21 milion euro 
përdoren për të furnizuar institucionet shëndetësore publike me 
barna që janë pjesë e LEB dhe një tjetër 6-7 milion euro përdoren 
për të blerë nga Lista e Materialeve Shpenzuese.46 Megjithatë, 
kjo shumë është e pamjaftueshme dhe institucionet shënde-
tësore vazhdojnë të përballen me mungesa kronike të produk-
teve në listat esenciale.47 Tregimet e pacientëve të cilët shkojnë 
në barnatore dhe blejnë gjëra themelore si infuzione dhe doreza 
për mjekët për të operuar, pa i përmendur barnat e shtrenjta 
kundër kancerit, nuk janë vetëm anekdotike, por pothuajse një 
ngjarje e përditshme. Çdo vit, LEB plotëson vetëm rreth një të 
tretën e nevojave të pacientëve.48  

Mungesa e barnave në institucionet shëndetësore  publike 
ndodh për një sërë arsyesh që lidhen me planifikimin, zbatimin 
dhe menaxhimin e prokurimit. Një Raport i Programit për Zh-
villim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) përshkruan sistemin 
e prokurimit si më poshtë: “Spitalet vlerësojnë sasitë dhe llojet 
e barnave që ju nevojiten dhe paraqesin kërkesat e tyre në Ag-
jencinë e Financimit Shëndetësor (AFSH), ndërsa institucionet 
në nivelin e kujdesit shëndetësor parësor paraqesin kërkesat 
e tyre përmes Divizionit Farmaceutikëve të MSH, i cili dërgon 
kërkesën në AFSH. AFSH konsolidon kërkesat, siguron që bar-
nat janë të regjistruara dhe janë në LEB, siguron që burimet fi-
nanciare janë të disponueshme dhe më pas inicion procedurat 
e prokurimit përmes Divizionit të Prokurimit të MSH.”49  

Objektivat e furnizimit nuk plotësohen për shkak të një liste të 
gjatë të praktikave negative, disa prej të cilave janë më siste-
matike dhe të tjerat më sporadike. Më poshtë janë disa nga prak-
tikat e identifikuara gjatë hulumtimit:

1  Përfshirja në LEB dhe blerja e mëvonshme e opsioneve 
me vlerë më të lartë, pavarësisht nga përfitimet 
mjekësore, që zvogëlon sasinë e disponueshme në bux-
hetin farmaceutik për ato barna dhe të gjitha barnat e 
tjera.

46   Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 2017.
47   “Spitalet pa Barna”, Kallxo.com, 02 dhjetor 2017. Link: http://kallxo.com/spitalet-pa-barna/
48  Intervistë me Saranda Ramaj.
49   UNDP, “Vlerësimi i rrezikut nga Korrupsioni në sektorin e Shëndetësisë”, 2014. Link: www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/saek-corruption-
risk-assessment-in-health.html
50   “Rruga e citostatikëve deri te pacientët kosovarë”, Koha Ditore, 29 korrik  2015. Link: www.surroi.net/uploads/files/2016/April/25/13_saranda_ramaj1461601643.pdf
51   MSH, “Lista Esenciale sipas VEN dhe ABC Indikatorëve”. http://msh-ks.org/wp-content/uploads/2013/11/Lista-Esenciale-sipas-VEN-dhe-ABC-Indikatoreve.pdf
52   “Ismaili: Nga 300 barna nga lista esenciale, 30 marrin 60% te buxhetit”, EkonomiaOnline, 07 dhjetor 2017. Link:  www.ekonomiaonline.com/nacionale/shendetesi/ismaili-nga-300-
barna-nga-lista-esenciale-30-marrin-60-te-buxhetit/
53   “Rruga e citostatikëve deri te pacientët kosovarë”, Koha Ditore, 29 korrik 2015. Link: www.surroi.net/uploads/files/2016/April/25/13_saranda_ramaj1461601643.pdf

2 Dorëzimi i kërkesave për prokurim nga institucioni, e që 
janë më pak se nevojat.

3  Kufizimi i konkurrencës në ofertim për shkak të rreg-
ulloreve të reja që kërkojnë dokumentacion që është 
vështirë për t’u marrë për ofruesit e caktuar ose për 
shkak të specifikimeve të detajuara teknike gjatë pro-
cesit të ofertimit.

4  Zhdukja dhe vjedhja e barnave të prokuruara nga Bar-
natorja Qendrore dhe dërgimi i tyre në barnatore pri-
vate.

Prokurimi i citostatikëve, që përdoren për trajtimin e kancerit, në 
mënyrë të përsosur ilustron se si blerja e një produkti me kosto 
të lartë dhe në shumë raste kërkesat e prokurimit që janë më 
të pakta se nevoja, çon në nevoja të paplotësuara që detyrojnë 
qytetarët të blejnë privatisht dhe shpesh mallra të kontrabandu-
ara. Klinika e Onkologjisë në Qendrën Spitalore në Prishtinë për-
ballet me mungesa kronike të citostatikëve. Ekspertët vlerësojnë 
se diku midis 30 dhe 40 për qind të nevojave përmbushen50 dhe 
qytetarët janë të detyruar të blejnë disa prej medikamenteve më 
të shtrenjta nga burime alternative. 

Një nga problemet kyçe në fazën e planifikimit të prokurimit të 
barnave, përfshirë edhe citostatikën, është përfshirja në LEB 
dhe blerja e mëvonshme e produkteve me kosto më të lartë 
nga Lista Model e Barnave Esenciale e Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë, e cila pastaj konsumon fondet e disponueshme 
për barna të tjera edhe përtej citostatikëve. Rezultati sot është 
se një numër i vogël i barnave, sidomos citostatik, konsumojnë 
një pjesë jo proporcionale të buxhetit. Në vitin 2013, prokurimi 
i vetëm 11 llojeve të citostatikëve i kushtoi MSH-së rreth 8.4 
milionë euro, që është 40 për qind e buxhetit total të MSH për 
barna.51 Ministri i ri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, kohët e fundit 
raportoi se 10 përqind e barnave (30 barna) në LEB konsumo-
jnë 60 përqind të buxhetit për medikamente.52 Pra, praktikat e 
prokurimit në lidhje me këto barna, kanë një efekt disproporcio-
nal në të gjithë sektorin.  

Marrim si shembull rastin e Trastuzumab, i cili është një citostatik 
që përdoret për trajtimin e kancerit të gjirit dhe që është i përf-
shirë në LEB. Mjekët kanë vënë në dyshim arsyet për zgjedhjen e 
një medikamenti kaq të shtrenjtë për kontekstin e Kosovës, pasi 
që një ampulë kushton rreth 1,500-1,800 euro.53 Kjo jo vetëm 
që kushton, por është gjithashtu e planifikuar keq sa i përket 
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shumave të prokurimit. Në vitin 2012, Njësia e Onkologjisë kërkoi 
blerjen e 2,285 ampulave të medikamentit, për të përmbushur 
nevojat e saj. Tre vjet më vonë, në vitin 2015, pavarësisht nga 
rritja e nevojës, kërkesa për prokurim ishte tre herë më e ulët, 
duke çuar kështu në mos plotësim të nevojave.54 Në vitin 2015, 
Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) kishte shqyrtuar praktikat e 
prokurimit në MSH për disa barna të LEB, përfshirë Trastuzum-
ab-in. Përderisa proceset e prokurimit nuk kanë pasur probleme 
të mëdha procedurale, raporti i monitorimit ka vërejtur në rastin 
e Trastuzumab-it - një produkt të patentuar nga Roche - ku në 
këtë rast MSH mund të kishte anashkaluar ofertën konkurruese 
dhe të kishte hyrë në negociata të drejtpërdrejta për të siguruar 
një çmim më të ulët.55  

Ndikimi tek qytetarët i mungesës së citostatikës dhe profite ma-
sive për operatorët privat, duke përfshirë edhe ato të kontraban-
duara, u ilustrua nga një raport hulumtues i gazetares Saranda 
Ramaj nga Koha Ditore,56 raportim ky që u vlerësua me ndarje 
të një çmimi. Raporti vuri në dukje se nga nevoja për citostatikë, 
e përmbushur me vetëm 30-40 përqind të kërkesës, qytetarët 
detyrohen të blejnë privatisht më shumë se dyfishin e asaj që 
prokurohet dhe me çmime më të larta - të vlerësuar në 2015 
në 15 milionë euro.57 Përveç kësaj, çmimet në tregun e zi ndry-
shojnë në mënyrë dramatike, varësisht nga disponueshmëria 
e tyre në Qendrën Spitalore. Raporti i Ramajt mori shembullin 
e Avastin (bevacizumab), citostatik i shtrenjtë i cili në vitin 2015 
ishte blerë nga MSH nga 1,000 euro për ampulë. Raporti më pas 
citoi një pacient i cili kishte nevojë për atë medikament, e i cili pa-
cient raportoi se çmimi i medikamentit në një barnatore private 
ishte 700 euro përderisa ishte në dispozicion edhe në Qendrën 
Spitalore. Një javë më vonë, kur Spitali nuk kishte më Avastin, i 
njëjti produkt u shit në barnatore për 1600 euro.58 

Këto praktika të prokurimit (planifikimi, procesi i prokurimit), të 
cilat çojnë në mungesa, mund të jenë joprofesionale, por janë 
ligjore, pasi është në diskrecionin e MSH për të vendosur se 
cilat lloje të veçanta të barnave duhet prokuruar nga LEB, sa 
duhet prokuruar, dhe si duhet prokuruar ato. Blerja e barnave me 
çmime më të larta ose furnizimi me sasi të vogla, rrjedhimisht, 
nuk është shkaktuar domosdoshmërisht nga proceset e korrup-
tuara të prokurimit, por është produkt i rezultateve të paracak-
tuara e që janë mundësuar nga LEB. Vlerësimi i prokurimit në 

54  Po aty.
55   Instituti Demokratik i Kosovës, “Virus Transparentitis: Monitorimi i Prokurimit Publik në Ministrinë e Shëndetësisë”, mars 2016. Link: www.kdi-kosova.org/publikime/74-2016-03-31-vi-
rusi-transparentitis_eng_final_isbn.pdf
56   “Rruga e citostatikëve deri te pacientët kosovarë”, Koha Ditore, 30 korrik 2015. Link: www.surroi.net/uploads/files/2016/April/25/13_saranda_ramaj1461601643.pdf
57   Po aty.
58  Po aty.
59   Instituti Demokratik i Kosovës, “Virus Transparentitis: Monitorimi i Prokurimit Publik në Ministrinë e Shëndetësisë”, mars 2016. Link: www.kdi-kosova.org/publikime/74-2016-03-31-vi-
rusi-transparentitis_eng_final_isbn.pdf
60  Intervistë me Saranda Ramaj dhe Isuf Zejna.
61  Konkluzioni i autorit në bazë të vlerësimit nga hulumtimet dhe intervistat.
62   Instituti Demokratik i Kosovës.
63  Po aty.
64   “Gjykimi i drejtoreshës për tenderin e shtrenjtë të barnave”, Kallxo.com, 10 mars 2017. Link: http://kallxo.com/gjykimi-drejtoreshes-per-tenderin-e-shtrenjte-te-barnave/
65   “Drejtoresha e barnatores e pafajshme për tenderin e barnave”, Kallxo.com, 16 qershor 2017. Link: http://kallxo.com/drejtoresha-e-barnatores-e-pafajshme-per-tenderin-e-barnave/

MSH i kryer nga KDI59 dhe intervistat60 tregojnë se nuk ka pasur 
një studim fillestar të duhur pas përpilimit dhe rishikimit të LEB, 
duke treguar mundësinë e kapjes nga interesat komerciale 
në nivelin e formulimit të politikave.61  

Një përpjekje për t’u përfshirë në një kapje të tillë u bë publike 
në vitin 2014, kur u shqyrtua LEB. Grupi punues për shqyrtim u 
kryesua nga udhëheqësja e Njësisë së Farmacisë në MSH, En-
kelejda Gjonbalaj. Dy produkte me kosto më të ulët të përdorura 
për të parandaluar marramendjen dhe të vjellat pas kimiotera-
pisë (ondansetron dhe granisteron), u hoqën nga lista esenciale e 
barnave dhe u zëvendësuan me një produkt tjetër, palonosetron, i 
cili ishte rreth 60 herë më i shtrenjtë. Përveç kësaj, produkti ishte 
klasifikuar gjithashtu në listën e re të barnave esenciale si një 
citostatik, ose një ilaç për përdorim kundër kancerit (gjë që nuk 
është).62 Kur u shpall tenderi, KDI kundërshtoi dhe raportoi se kjo 
do të rriste çmimin e tenderit me një rritje prej 15,000 përqind, 
nga 7,920 euro në 1,2 milion euro.63 Problemi nuk ishte vetëm 
rritja e çmimit, por edhe sasia e kërkuar, e cila ishte dyfishi i sa-
sisë së zakonshme. Procesi i tenderimit u anulua pasi u ngrit 
kundërshtimi i KDI. 

Në shtator 2014, prokuroria ngriti padi kundër znj. Gjonbalaj për 
shpërdorim të kompetencave. Prokuroria pretendoi se ajo kishte 
lobuar për këtë ndryshim në LEB pa u konsultuar me Njësinë e 
Onkologjisë në SHSKUK, me qëllim që të përfitonte për veten 
dhe “Global Pharm”, e cila ishte e vetmja kompani e licencuar 
për shitjen e produktit të sapo shtuar në listë, palonosetron.64 
Megjithatë, gati tre vjet më vonë, në qershor të vitit 2017, znj. 
Gjonbalaj u lirua nga gjykata prej akuzave kundër saj.65 Përde-
risa vendimi për fajësinë e znj. Gjonbalaj kërkon interpretim 
ligjor, i cili është përtej fushëveprimit të raportit, vetë vendimi 
e forcon perceptimin e mos-ndëshkueshmërisë. Vendimi nuk 
e ndryshon faktin objektiv se një medikament me kosto më të 
ulët u zëvendësua me atë që ishte 60 herë më i kushtueshëm.

Kapja rregullatore përmes ndikimit në rezultatet e paracaktu-
ara përmes LEB nuk është forma e vetme e kapjes që zvogëlon 
furnizimin publik me barna. Një formë e re e kapjes rregulla-
tore kohët e fundit ka zvogëluar konkurrencën në ofertat e 
prokurimit publik dhe ka shkaktuar edhe një rritje masive në 
çmimin e barnave të prokuruara publikisht. Ky monopolizim ka 
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ndodhur në vitin 2016, me ndryshimin e Udhëzimit Administrativ 
për Autorizimin e Marketingut për Produkte Medicinale.66 Rreg-
ullat e reja e bëjnë më të vështirë për disa prodhues që të shesin 
prodhimet e tyre në Kosovë. Duke marrë parasysh madhësinë e 
vogël të tregut dhe mungesën e përfaqësuesve vendorë, si rezu-
ltat i rregullave të reja, shumë prodhues seriozë kanë ndaluar të 
konkurrojnë në tenderët publik.

Ndikimi i këtij kufizimi të ri konkurrues mbi çmimet ka qenë tron-
ditës. Hulumtuesit kanë gjetur se në vitin 2016 ka pasur ngritje 
të mëdha të çmimeve në prokurimin e 205 produkteve, më i ulëti 
duke qenë 300 përqind dhe më i larti me 2,000 përqind.67 Dëmi 
financiar vlerësohet të jetë 15 milionë euro vetëm në vitin 2016.68 
Për shembull, në një rishikim të një kontrate kornizë me LiriMed 
për 16 produkte (16 llote) në vitin 2016, vetëm një u gjet që nuk i 
kishte ndryshuar çmimi krahasuar me vitin 2015. Çmimet e 15 
produkteve të tjera ishin më të larta duke filluar nga 100 deri në 
800 përqind.69 

Përderisa rastet e tilla janë bërë më të zakonshme, këto raste 
kanë tërhequr vëmendjen e mediave, pasi çmimet e blerjes 
janë të lehta për t’u krahasuar me çmimet në barnatoret lokale. 
Për shembull, në tetor të vitit 2017, mediat njoftuan se zyra e 
prokurimit e MSH rekomandoi nënshkrimin e një kontrate blerje 
për Imatinib prej 650,000 euro - pilula të përdorura për trajtimin 
e leukemisë - për një çmim që është 300 përqind më i lartë se 
çmimi i medikamentit të njëjtë në një barnatore. Ofertuesi i re-
komanduar, Redoni HM, ofroi një çmim për tabletë prej 24 euro, 
ndërsa raportet e medias tregojnë se pilula e njëjtë kushton 
7.5 euro në një barnatore lokale.70 Pas një proteste publike mbi 
rastin, Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, refuzoi të nënsh-
kruante kontratën, pavarësisht nga rekomandimi i zyrës së tij 
të prokurimit.71 Reagime të tilla, sado të lavdërueshme, nuk e 
zgjidhin problemin e furnizimit në periudhën afatshkurtër, pasi 
këto janë produkte emergjente dhe pacientët e spitalit do të 
vazhdojnë t’i blejnë ato privatisht. 

Hulumtuesit që monitorojnë prokurimin e MSH-së si dhe vendi-
met e OSHP-së kanë theksuar gjithashtu probleme të tjera siste-
matike me praktikat e prokurimit në MSH.72 Një agjent i duhur 

66  Intervistë me Saranda Ramaj.
67   Intervistë me Saranda Ramaj, e cila ka prodhuar një raport për Columbus Institute në Prishtinë. Ky raport është ende në fazën e hartimit.
68  Po aty.
69   “Barnat për spitale publike 8 herë më shtrenjtë se deri tani”, Telegrafi, 20 maj 2016. Link: https://telegrafi.com/barnat-per-spitale-publike-8-shtrenjte-se-deri-tani/
70   “MSH-ja i paguan 300% më shtrenjtë barnat kundër kancerit”, Zëri, 27 tetor 2017. Link: http://zeri.info/aktuale/168998/msh-ja-i-paguan-300-me-shtrenjte-barnat-kunder-kancerit
71   “Ismaili jashtë afatit ligjor anuloi tenderin që ia kursen MSH-së qindra mijëra euro”, Koha, 28 tetor 2017.  Link: www.koha.net/arberi/53680/ismaili-jashte-afatit-ligjor-anuloi-ten-
derin-qe-ia-kursen-msh-se-qindra-mijera-euro/
72   Intervistat me Isuf Zejna dhe Saranda Ramaj.
73   Instituti Demokratik i Kosovës, “Virus Transparentitis: Monitorimi i Prokurimit Publik në Ministrinë e Shëndetësisë”, mars 2016. Link: www.kdi-kosova.org/publikime/74-2016-03-31-vi-
rusi-transparentitis_eng_final_isbn.pdf
74   Democracy Plus, “Nyja e Prokurimit Publik: Raporti i monitorimit të OSHP”,  mars –qershor 2017. Link: www.dplus-ks.org/wp-content/uploads/2017/11/02-Raporti-i-OSHPse-
Mars-Qershor-ENG-V1-Inside.pdf
75    “Ministria e Shëndetësisë, përgjegjëse për furnizimin e QKUK-së me barna”, REL, 16 nëntor 2017. Link: www.evropaelire.org/a/28738834.html
76   Instituti Demokratik i Kosovës, “Virus Transparentitis: Monitorimi i Prokurimit Publik në Ministrinë e Shëndetësisë”, mars 2016. Link: www.kdi-kosova.org/publikime/74-2016-03-31-vi-
rusi-transparentitis_eng_final_isbn.pdf
77   “Rruga e citostatikëve deri te pacientët kosovarë”, Koha Ditore, 30 korrik 2015. Link: www.surroi.net/uploads/files/2016/April/25/13_saranda_ramaj1461601643.pdf
78   UNDP, “Vlerësimi i rrezikut nga Korrupsioni në sektorin e Shëndetësisë”, 2014. www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/democratic_governance/saek-corruption-risk-
assessment-in-health.html

për këto probleme është mungesa e transparencës. Ndërmjet 
gushtit 2015 dhe marsit 2016, KDI kërkoi qasje në 11 kontrata, 
por iu ofrua qasje në vetëm gjashtë.73  Një raport nga Demokarci 
Plus (D+) për aktivitetet e OSHP-së gjatë muajve mars-qershor 
2017 vuri në dukje se MSH ishte autoriteti kontraktues që mori 
numrin e katërt më të madh të ankesave dhe Qendra Klinike 
Universitare e Kosovës ishte e pesta.74 Nga 11 rastet e shqyrtu-
ara, në 10 raste OSHP vendosi në favor të operatorëve ekono-
mik. Arsyetimi i vendimeve në rastin e shëndetësisë varion. Në 
shumë raste, vendimet e OSHP-së refuzojnë vendimet sepse 
specifikimet teknike favorizojnë ofertuesit e caktuar.75 Specifi-
kimet teknike janë gjithashtu një problem kronik në blerjen e 
materialeve shpenzuese, pasi ato lejojnë blerjen e dorezave 
ose manteleve (scrubs) nën standard76, të cilat pacientët pastaj 
detyrohen t’i blejnë privatisht.  

E fundit por jo më pak e rëndësishme, pjesa e fundit e zinxhirit të 
problemeve lidhet me mangësitë në menaxhimin e prokurimit, 
gjë që të intervistuarit e cilësuan si një nga fushat më problema-
tike. Ka pasur disa raste të identifikuara të marrjes/zhdukjes 
së barnave nga Barnatorja Qendrore dhe dërgimi i tyre në bar-
natore private, duke përfshirë edhe citostatikët.77 Një raport i 
UNDP-së vë thekson se në një periudhë në vitin 2014, magazina 
kryesore kishte mbetur mbrapa për tetë muaj sa i përket mba-
jtjes së të dhënave, gjë që krijon mundësi për vjedhje”.78  

Një rast klasik i menaxhimit të dobët të kontratave për furnizime 
mjekësore erdhi nën vëmendjen kombëtare në shtator të vitit 
2017, kur tre pacientë në repartin e gjinekologjisë vdiqën në rre-
thana misterioze. Një hetim nga prokuroria zbuloi se shkaku i 
vdekjes ishte gazi i sterilizimit. Furnizuesit, të cilit i është dhënë 
kontrata, ka ofruar një version tjetër të palicensuar të gazit, i 
cili ishte prodhuar në Kosovë, në vend të versionit maqedonas 
të specifikuar në kontratë. Përgjegjësia për këtë qëndron në 
Qendrën Klinike Universitare, e cila ushtronte menaxhim dhe 
mbikëqyrje të dobët të kontratave. Ky rast dhe ngritja e zërit nga 
opinioni çuan në dorëheqjen e Drejtorit Ekzekutiv të SHSKUK, 
Curr Gjocaj, dhe në aktakuzë kundër pronarit të kompanisë fur-
nizuese. Megjithatë, si në raste të tjera, mundet që aktakuza të 
përfundoj bashkë me tregimin. 
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REKOMANDIME TË 
PËRGJITHSHME

79   “Përzgjidhet kompania që do të ndihmojë në rekrutimin për poste publike”, Zëri, 23 tetor 2016. http://zeri.info/ekonomia/113569/perzgjidhet-kompania-qe-do-te-ndihmoje-rekrutimin-
e-posteve-publike/

Të ulet ndikimi politik dhe komercial në MSH dhe insti-
tucionet e tjera përgjegjëse për shëndetin publik. Ndik-
imi politik duhet të zvogëlohet në emërimet profesionale, 
posaçërisht për pozitat kyçe në MSH, SHSKUK dhe Fondin 
e sapo themeluar të Sigurimeve Shëndetësore. Rekrutimi 
i nivelit të lartë të shërbimit civil mund të kryhet në mënyrë 
më të rreptë, ndoshta përmes projektit të përbashkët 
ekzistues me Ambasadën Britanike për rekrutimet në sek-
torin publik.79 Duhet të zhvillohet një plan i plotë integriteti 
për të shqyrtuar funksionet vendimmarrëse brenda MSH 
dhe SHSKUK që kanë një ndjeshmëri dhe cënueshmëri më 
të lartë për kapje nga interesat komerciale. Mekanizmat 
duhet të zhvillohen për të rritur kësisoj numrin e akterëve 
të përfshirë në vendimmarrje në raste të tilla.  

Të zgjidhen problemet e shumta që lidhen me prokurimin 
e barnave dhe furnizimeve mjekësore që redukton dis-
ponueshmërinë dhe/ose cilësinë e tyre. Realizimi i një 
rishikimi tërësor të LEB për të zgjeruar opsionet dhe për 
të zvogëluar shpenzimet. Eliminimi i barrierave rregulla-
tore që dekurajojnë prodhuesit e besueshëm nga tregtimi i 
prodhimeve të tyre në Kosovë dhe parandalojnë përdorimin 
e specifikave të detajuara teknike, ku të dyja reduktojnë 
konkurrencën në prokurimin publik, rrisin çmimet dhe 
zvogëlojnë furnizimin me barna. Duhet siguruar që planifi-
kimi i prokurimit të bëhet mjaftueshëm më herët në mënyrë 
që të lërë kohë për konteste të mundshme nga OSHP-ja, 
ose duhet siguruar që ndryshimet në Ligjin për Prokurimin 
Publik të krijojnë përjashtime për furnizimin me barna në 
situata specifike urgjente. Gjithashtu, duhet siguruar me-
naxhim më të mirë të kontratave përmes menaxhimit më të 
mirë të stokut dhe monitorimit të standardeve të mallrave 
dhe furnizimeve të prokuruara. 

Të forcohen mekanizmat për identifikimin, parandalimin 
dhe raportimin e shkeljeve të dispozitave ligjore nga of-
ruesit e kujdesit shëndetësor. Inspektorati Shëndetësor 
duhet të fuqizohet në mënyrë substanciale dhe kapacitetet 
e tij të forcohen në mënyrë që inspektorati të jetë në gjendje 
të përmbushë mandatin e tij mbikëqyrës. Hapësirë më e 
madhe për shoqërinë civile dhe mediat - përmes krijim-
it të hapësirave të besueshme informim nga pacientët, 
mjekët apo palët e tjera të interesit - është thelbësore për 
të tërhequr vëmendjen tek rastet, siç është sistemi i refer-
imit, përpara se të zgjerohet dhe të shkaktojë dëme serioze. 
Shoqëria civile dhe mediat janë treguar të jenë faktor kyç 
në zbulimin e problemeve. 

Të përkrahet ngritja e kapaciteteve teknike të prokuror-
isë për trajtimin e rasteve mjekësore. Situata e kapjes 
nuk mund të trajtohet brenda një klime imuniteti. Rastet e 
paraqitura në gjykatë në lidhje me prokurimin e barnave 
apo krimeve të tjera që lidhen me shërbimet mjekësore 
shpesh dështojnë për shkak të mungesës së kapacitetit 
të prokurorëve për të kuptuar lëndët teknike mjekësore. 
Mundësitë duhet të krijohen për prokurorinë që të marrë 
mbështetje teknike të specializuar në trajtimin e rasteve 
të tilla.

Të rritet transparenca në lidhje me financimin e fush-
atës. Lidhjet specifike midis furnizuesve privat të barnave, 
shërbimeve shëndetësore si dhe partive politike duhet të 
bëhen më të qarta, përmes rritjes së transparencës mbi 
financimin e fushatës. Për këtë qëllim, Kosova duhet të sig-
urojë që legjislacioni për financimin e fushatës, që është në 
fuqi, në të vërtetë zbatohet dhe reformohet për të sqaruar 
përgjegjësitë për mekanizmat e mbikëqyrjes, duke përf-
shirë kompetencat e Komisionit Zgjedhor dhe Agjencisë 
Kundër Korrupsionit.
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Të shfrytëzohen zotimet karshi integrimit në BE që t`i 
bëhet presion elitave politike drejt reformave. Disa 
dispozita në Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) 
ndërmjet Kosovës dhe BE detyrojnë Kosovën të ndërmarrë 
veprime për zbatimin e reformës shëndetësore. Neni 106 
(“Bashkëpunimi Social”) i detyron palët “të bashkëpunojnë 
me qëllim të përmirësimit të shëndetit dhe të parandalimit 
të sëmundjeve në popullsi, krijimit të strukturat adminis-
trative të pavarura dhe efektive, kompetencat e zbatimit për 
të siguruar kërkesat thelbësore për kujdesin shëndetësor 
dhe sigurinë, për të mbrojtur të drejtat e pacientëve, për të 
mbrojtur qytetarët nga kërcënimet shëndetësore dhe së-
mundjet si dhe për të promovuar jetesë të shëndetshme.”80 

80  MSA ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës.
81  Po aty.

Ndikimi politik në funksionet administrative bie ndesh me 
një zotim të bazuar në meritë në menaxhimin e burimeve 
njerëzore dhe zhvillimin e karrierës në shërbimin publik 
(neni 120). Disa praktika institucionale mund të pengojnë 
konkurrencën në marketingun dhe prokurimin e barnave 
dhe si të tilla të nuk jenë në frymën e Nenit 75 të MSA-së 
(“Konkurrenca dhe dispozitat tjera ekonomike”) dhe Neni 
79 (“Prokurimi publik”). Pandëshkueshmëria e akterëve 
gjithashtu nënkupton një nivel i ulët i zotimit ndaj nenit 83 
(“Fuqizimi i institucioneve dhe sundimi i ligjit”) në të cilin 
Kosova dhe BE u zotuan t’i “kushtojnë rëndësi të veçantë 
konsolidimit të sundimit të ligjit”.81 
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Projekti i financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar  
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë

Bashkimi Evropian është i përbërë nga 28 Shtete Anëtare të cilat kanë vendosur ti vejnë bashkë njohuritë, kapacitetet dhe fatin e tyre. 
Së bashku, në procesin e zgjerimit gjatë 50 viteve, ato kanë arritur të ndërtojnë stabilitet, demokraci dhe zhvillim të qëndrueshëm duke 
promovuar llojllojshmëri kulturore, tolerancë dhe liri individuale. Bashkimi Evropian është i përkushtuar për ti ndarë arritjet dhe vlerat 
e tij me shtetet dhe popujt jashtë kufijve.


